
فبد ٔ أجًهٓب انتً ٌجت  ٌحج اإلسالو ػهى االتظبف ثًكبسو األخالق َٔشِشْب ثٍٍ انًسهًٍٍ، ٔ يٍ أػظى انِظّ

ػهى انًسهى انتحهً ثٓب ُخهمب انِظّذق ٔاأليبَخ، فبنُجً دمحم طهى هللا ػهٍّ ٔسهّى تحهى ٔ ػشف ًٌٓب لجم ثؼختّ َجٍبً 

 .ٔسسٕال

ِّدق   تعريف الص 

ٔ ٌكٌٕ ثتٕافك انمٕل يغ انفؼم، ٔ ْٕ .انِظّذق ْٕ يطبثمخ انكالو نهٕالغ ٔ لٕل انحمٍمخ دٌٔ تجذٌم أٔ تضٌٍف

َمٍغ انكزة ٔ ػذِ، كًب أَّ ٌؼذ سالح هللا تؼبنى فً األسع، فهّ انغهجخ دائًب ػُذ يجبثٓخ انجبؽم، انظذق 

ٌٔكٌٕ انظبِدق دائًبً لٌٕب يطًئُب يشتبح . ْٕ خهك انًؤيٍٍُ ثبهلل ٔيٍ طفبد سٍّذَب دمحم طهى هللا ػهٍّ ٔسهّى

. انجبل ٔاحمب ثُفسّ، خالف انكبِرة انزي ٌكٌٕ لهمب يشتمجب خبئفبً يٍ انؼمبة كشف كزثّ فتتغٍش يكبَتّ ثٍٍ انُبط

 ٔيٍ

ِّدق   أنواع الص 

  :نهِظّذق إَٔاع كخٍشح ًْ

 ذق فً انٍُِّبد ثحٍج تكٌٕ األػًبل خبنظخ هلل تؼبنى ٔحذِ، فبنؼًم ال ٌكٌٕ يمجٕال إال إرا كبٌ خبنظب هلل : انِظّ

ٌبء ِْش انِشّ   .تؼبنى خبنٍب كم يظب

 ذق فً األلٕال ْٕٔ تٕافك انمٕل يغ انِفؼم ٔ تطبثمًٓب ، ٔيغ يب ْٕ فً انٕالِغ، فال ٌُطك انًسهى إال ثبنحمٍمخ : انِظّ

ثغٍش تجذٌم أٔ تضٌٍف انًٕافمخ نهٕالِغ ٔ نًب فً لهجِّ، فبنهسبٌ سالح رٔ حذٌٍ إرا أستؼًم ثشكم خبؽئ فً انكزة ٔ 

  .شٓبدح انضٔس ٔ انًًٍُخ ٔ انكالو انفبحش لذ ٌؤدي ثظبحجّ إنى انُبس

 ذق فً األػًبل فبنًسهى ٌجت ػهٍّ إرا لبل أَّ سٍؼًم ػًال أٌ ٌمٕو ثٍّ ٔ أٌ .ْٕٔ تٕافك انؼًم يغ انمٕل : انِظّ

 .ٌتطبثك ػًهّ يغ لٕنّ

 

  تعريف األمانة

ٔ نٓب أًٍْخ كجٍشح فً اإلسالو فًٓ يٍ أحت األخالق .األيبَخ ًْ خهك حسٍ سفٍغ يكًم نهظذق ٔ يالصو نّ

يؼبًَ األيبَخ كجٍشح حٍج تؼتجش دٌٍ ػهً انًسهى ٔجت ػهٍّ انحشص ػهى انًحبفظخ ػهٍٓب ٔ .إنً هللا تؼبنى

ٔ اإلَسبٌ األيٍٍ انظبدق ْٕ شخض يحجٕة ػُذ هللا ٔ ثٍٍ انُبط .سدْب ألطحبثٓب ٔ اَجبصْب ؽبػخ هلل تؼبنى

 .ثفؼم طذلّ ٔ أيبَتّ

 

  أنواع األمانة

ثبة األيبَخ ٔاسغ ٔ طٕسْب كخٍشح ٔ أثٕاثٓب ػذٌذح ال ًٌكٍ ػذْب ٔ ال حظشْب فبنذٌٍ اإلساليً أسبسّ أيبَخ، 

 :َٔزكش ثؼغ طٕس األيبَخ

 ٌٍ ٔ ػهٍٓى . اإلسالو أيبَخ ائتًٍ هللا ػهٍٓب انًسهًٍٍ جًٍؼب،فأٔجت ػهٍٓى انخؼٕع ألٔايشِ ٔ اجتُبة َٕاٍّْ: انذ

 .تجهٍغ سسبنتّ نجًٍغ انُبط ٔ دػٕتٓى إنى اإلسالو ٔ انؼًم ػهى َششِ ٔ انذفبع ػُّ

 انِسّش أيبَخ فٍجت ػهى انًسهى انًحبفظخ ػهى أسشاس انُبط ٔ خفبٌبْى فال ٌُمهٓب نغٍشِ ٔ ال ٌحذث ثٓب : انسش ٌّ إ

سٕاء سًؼٓب يُٓى أٔ يٍ غٍشْى، فبنشخض انزي ٌكتى انسش ٔ ٌحبفظ ػهى أسشاس انًسهًٍٍ ْٕ شخض أطٍم ٔ 

  .ششٌف ٔ ٌكٌٕ يحجٕثب ثٍٍ انُبط



 فؼهٍّ أٌ ٌكٌٕ حشٌظب فً جًغ ْزا انًبل ثبنطشق انششػٍخ .إٌ يبل انًسهى أيبَخ أٔدػٓب هللا تؼبنى ػُذِ: انًبل

انتً أجبصْب هللا نّ ٔ أٌ ٌجتُت آكم انًبل انحشاو كًب ػهٍّ أٌ ٌُفك يبنّ فً يب ٌشػً هللا ألَّ سٍحبست ػهٍّ ٌٕو 

  .انمٍبيخ

 األٔالد أيبَخ ٔػؼٓب هللا تؼبنى ثٍٍ ٌذي اَثبء ٔ ْى انًسئٕنٍٍ ػهى تشثٍتٓى ػهى انذٌٍ ٔ األخالق انفبػهخ : األٔالد

ٔسػبٌتٓى يُز انظغش، نهتشثٍِخ أًٍْخ كجٍشح فً طالحِ األٔالد فبألٔالدُ ٌُٕنذٌٔ ػهى انفطشح انشثبٍَخ ٔ ٌكٌٕ 

ِِ انفطشح فًٓب يٍ ٌٕجٓبَّ لبل انشسٕل ػهٍّ انظالح  اإلسالو ْٕ دٌُٓى حَّى ٌأتً دٔس انٕانذٌٍ فً انًحبفظخ ػهى ْز

 .(( كمُّ يٕنٍٕد ٌُٕنذُ ػهى انفطشح فأثٕاِ ٌٕٓداَّ أٔ ٌُظشاَّ أٔ ًٌجسبَّ ))ٔ انسالو 

 


